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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, příslušný podle § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění (dále jen "správní řád"), odbor životního prostředí a výstavby, jako speciální stavební 
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o 
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11.8.2021 podala 

Obec Dolní Bečva, IČO 00303747, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

ve společném povolení 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na soubor staveb: 

"Dolní Bečva, rekonstrukce místní komunikace č. 25C, parc. č. 2635/2", 
SO 101 rekonstrukce MK č. 25C 

SO 301 dešťová kanalizace 
Dolní Bečva 

 
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 119/2 (orná půda), parc. č. 126/1 (zahrada), parc. č. 130/17 (zahrada), parc. č. 130/18 
(trvalý travní porost), parc. č. 132 (zahrada), parc. č. 140/2 (ostatní plocha), parc. č. 150/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 150/3 (ostatní plocha), parc. č. 151 (trvalý travní porost), parc. č. 161/5 (zahrada), parc. 
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č. 165/1 (zahrada), parc. č. 165/2 (ostatní plocha), parc. č. 166/2 (orná půda), parc. č. 167/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 170/1 (trvalý travní porost), parc. č. 171/1 (zahrada), parc. č. 171/2 (zahrada), parc. č. 
172/3 (zahrada), parc. č. 176/1 (zahrada), parc. č. 176/3 (ostatní plocha), parc. č. 176/8 (ostatní plocha), 
parc. č. 179/2 (ostatní plocha), parc. č. 180/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2635/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2635/3 (ostatní plocha), parc. č. 2635/5 (ostatní plocha), parc. č. 2635/6 (ostatní plocha), parc. č. 
2635/7 (ostatní plocha), parc. č. 2635/8 (ostatní plocha), parc. č. 2638 (ostatní plocha), parc. č. 2641 
(ostatní plocha), parc. č. 2642/1 (ostatní plocha), parc. č. 2690/1 (ostatní plocha), parc. č. 2691/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 2691/9 (ostatní plocha), parc. č. 2716/2 (vodní plocha), parc. č. 2716/7 (ostatní plocha), 
parc. č. 2716/20 (trvalý travní porost), parc. č. 2716/42 (ostatní plocha), parc. č. 2716/44 (vodní plocha), 
parc. č. 2723 (trvalý travní porost), parc. č. 2774 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Bečva. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 rekonstrukce MK č. 25C: 

- Stavební úprava stávající dvoupruhové obousměrné místní komunikace v celkové délce 610,5 m (km 
0,030 – 0,640 51) v šířce 4,5 m mezi obrubami s novým asfaltovým povrchem v ploše 2965 m². 
Podélný spád 2,0 – 5,1 % bude v maximální míře kopírovat stávající niveletu komunikace, 

Součástí SO 101 je i oplocení v délce 13,0 m s ocelovými sloupky a pletivem, 

- Vsakovací soustava – vsakovací rýha délky 24,0 m šířky min. 1,0 m, výšky 1,0 m a 2x vsakovací 
šachta DN 1000 hl. 3,0 m. 

SO 301 dešťová kanalizace 

- SO 301.1 dešťová kanalizace větev „A“ z PVC SN12 DN 200/250 v délce 74,54 m se zaústěním do 
toku Dolní Rozpitý, 

- SO 301.2 dešťová kanalizace větev „B“ z PVC SN12 DN 200/250 v délce 64,18 m se zaústěním do 
toku Dolní Rozpitý, 

- SO 301.3 dešťová kanalizace větev „C“ z PVC SN12 DN 200 v délce 50,70 m se zaústěním do 
stávající dešťové kanalizace. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby (dat. 07/2021), 
kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro projektování dopravních staveb Ing. Bronislav Bonczek, 
ČKAIT 3000011; která obsahuje výkresy současného stavu území C.03 v měřítku 1:450 na podkladu 
katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením 
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. SO 101 rekonstrukce MK č. 25C: 

- Stavební úprava stávající dvoupruhové obousměrné místní komunikace na pozemku st. p. 19 a st. 
p. 24 a na pozemcích parc. č. 119/2, 126/1, 130/17, 130/18, 132, 140/2, 150/2, 150/3, 151, 161/5, 
165/1, 165/2, 166/2, 167/5, 170/1, 171/1, 171/2, 172/3, 176/1, 176/3, 176/8, 179/2, 180/1, 2635/2, 
2635/3, 2635/5, 2635/6, 2635/7, 2635/8, 2638, 2641, 2642/1, 2690/1, 2691/1, 2691/9, 2716/2, 
2716/7, 2716/20, 2716/42, 2716/44, 2723 a 2774 v katastrálním území Dolní Bečva v celkové délce 
610,5 m (km 0,030 – 0,640 51) v šířce 4,5 m mezi obrubami s novým asfaltovým povrchem v ploše 
2965 m². Podélný spád 2,0 – 5,1 % bude v maximální míře kopírovat stávající niveletu 
komunikace. 

Konstrukce vozovky MK (oprava): 

 asfaltobeton střednězrnný ACO 11 40 mm 
 spojovací postřik  
 obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm 
 infiltrační postřik  
 vyrovnávací vrstva – drc.kam. 0/32  do 50 mm 
 stávající podkladní vrstvy      

   Celkem 110 - 160 mm 
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Konstrukce vozovky MK (rozšíření): 

 asfaltobeton střednězrnný ACO 11 40 mm 
 spojovací postřik  
 obalované kamenivo ACP 16+ 70 mm 
 infiltrační postřik  
 přírodní drc.kam. 0/32 ŠDa 150 mm 
 přírodní drc.kam. 0/63 ŠDb 150 mm 
 úprava pláně    

   Celkem 410 mm 

Součástí SO 101 je i oplocení v délce 13,0 m s ocelovými sloupky a pletivem. 

- Vsakovací soustava – vsakovací rýha délky 24,0 m šířky min. 1,0 m, výšky 1,0 m a 2x vsakovací 
šachta DN 1000 hl. 3,0 m na pozemcích parc. č. 150/3 a 2635/8 v katastrálním území Dolní Bečva. 

3. SO 301 dešťová kanalizace 

- SO 301.1 dešťová kanalizace větev „A“ z PVC SN12 DN 200/250 v délce 74,54 m bude provedena 
na pozemcích parc. č. 2635/2, 2641, 176/3, 2716/7 a 2716/44 v katastrálním území Dolní Bečva se 
zaústěním do toku Dolní Rozpitý, 

- SO 301.2 dešťová kanalizace větev „B“ z PVC SN12 DN 200/250 v délce 64,18 m bude provedena 
na pozemcích st. p. 24, parc. č. 161/5, 176/8, 165/1, 176/8, 2716/20, 2716/42, 2716/44 a 2716/2 v 
katastrálním území Dolní Bečva se zaústěním do toku Dolní Rozpitý, 

- SO 301.3 dešťová kanalizace větev „C“ z PVC SN12 DN 200 v délce 50,70 m bude provedena na 
pozemcích parc. č. 2635/2, 2690/1 a 2691/9 v katastrálním území Dolní Bečva se zaústěním do 
stávající dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 2691/9. 

4. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky, uvedené v závazných stanoviskách dotčených orgánů: 

 Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov odb. ŽPV č.j. MěÚ-RpR/063963/2021 ze dne 
28.7.2021: 

Dle zákona o ochraně ovzduší 
- Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí 

tuhých znečišťujících látek, např. skrápěním, 
- Bude prováděno pravidelné čištění příjezdových komunikací, v suchém období dále jejich 

skrápění tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost, 
- Učinit opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování s přepravě 

materiálu, např. zajistit zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, 
zakrytované/uzavřené skladovací prostory, skrápění materiálu. 

Dle zákona o ZPF 
- Povinnost řídit se zásadami ochrany ZPF. 
- Odnímat jen nejnutnější plochu ZPF. 
- Provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. 
- Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a 

jeho vegetační kryt. 
- Doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo 

rozhodnutí o souhlasu (§21), a to do 1 roku ode dne jeho platnosti. 
- Písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to 

nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

 KHS Zlínského kraje, č.j. KHSZL 19780/2021 ze dne 12.7.2021: 
- V průběhu realizace demolice budou veškeré demoliční činnosti prováděny a koordinovány 

tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování 
hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti 
stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a 
technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou 
používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu. 
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 Krajské ředitelství policie ZK – dopravní inspektorát č.j. KRPZ-76506-1/ČJ-2021-151506 ze 

dne 31.7.2021: 
- V místě křížení místních komunikací u hřbitova, bude provedeno mimo SDZ č. P 4 (Dej 

přednost v jízdě!) i doplnění SDZ č. P 2 (Hlavní pozemní komunikace), 
- Zhotovitel před zahájením prací, předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního 

značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu, 

- zhotovitel dále požádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení místní úpravy provozu dle 
§ 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to pro 
umístění svislého a vodorovného dopravního značení, či odstranění stávajícího. 

 Krajské ředitelství policie ZK – dopravní inspektorát č.j. KRPZ-76506-2/ČJ-2021-151506 ze 
dne 31.7.2021: 
- Zhotovitel před zahájením prací předloží na DI PČR Vsetín návrh přechodného dopravního 

značení, zpracovaný dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP-66 a zažádá příslušný silniční úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu 
v případě, že uvedenými pracemi budou dotčeny přilehlé komunikace, či dojde k omezení 
provozu na těchto komunikacích. 

5. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců sítí veřejné technické infrastruktury dané pro 
napojení a pro ochranná pásma vedení, které jsou nedílnou součástí dokladové části projektové 
dokumentace: 

- ČEZ Distribuce, a.s.zn. 001117206287 ze dne 1.7.2021 a zn. 0101536319 ze dne 27.5.2021, 
- GasNet Služby s.r.o. zn. 5002414705 ze dne 12.7.2021, 
- VaK Vsetín a.s. č. 1874/2021 ze dne 26.7.2021,  
- CETIN a.s. č.j. 714675/21 ze dne 1.7.2023. 

6. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
8. Stavbu lze realizovat na základě tohoto pravomocného rozhodnutí. Užívání této stavby vyžaduje 

vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 
Radek Bil, nar. 27.7.1983, Hynčice 99, 742 35  Vražné 
Zbyněk Bolcek, nar. 4.4.1977, Dolní Bečva 354, 756 55  Dolní Bečva 
Zdeněk Divín, nar. 25.10.1952, Dolní Bečva 298, 756 55  Dolní Bečva 
Michaela Divínová, nar. 28.5.1987, Horská 1734, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
Zdeňka Divínová, nar. 7.10.1954, Dolní Bečva 298, 756 55  Dolní Bečva 
Oldřiška Jurečková, nar. 18.3.1961, Dolní Bečva 389, 756 55  Dolní Bečva 
Stanislav Jurek, nar. 21.9.1943, Dolní Bečva 40, 756 55  Dolní Bečva 
Karel Koleček, nar. 16.11.1985, Horní Bečva 741, 756 57  Horní Bečva 
František Macurek, nar. 4.11.1951, Frenštátská 410, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
Vít Macháček, nar. 19.6.1985, Dolní Bečva 14, 756 55  Dolní Bečva 
Jan Maléř, 756 55  Dolní Bečva 199 
Jiří Maléř, Adresa neznámá 
Martin Maléř, Adresa neznámá 
Pavel Maléř, nar. 28.4.1973, Dolní Bečva 558, 756 55  Dolní Bečva 
Mgr. Zdeněk Maléř, nar. 9.4.1956, Dolní Bečva 596, 756 55  Dolní Bečva 
Kristýna Maléřová, 756 55  Dolní Bečva 199 
Ing. Petr Mika, nar. 6.1.1979, Dolní Bečva 23, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Ostřanská, nar. 7.11.1948, Dolní Bečva 569, 756 55  Dolní Bečva 
Aleš Ostřanský, nar. 9.4.1973, Dolní Bečva 29, 756 55  Dolní Bečva 
Rudolf Punčochář, nar. 25.1.1946, Dolní Bečva 26, 756 55  Dolní Bečva 
Marie Punčochářová, nar. 8.2.1947, Dolní Bečva 26, 756 55  Dolní Bečva 
JUDr. Drahomír Růčka, nar. 9.1.1958, Máchova 187, 550 01  Broumov 
Jan Solanský, 756 55  Dolní Bečva 32 
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Kateřina Trlidová, nar. 2.8.1975, Jiřího Herolda 1559/10, 700 30  Ostrava 
Ing. Ján Tutko, nar. 18.6.1952, Dolní Bečva 623, 756 55  Dolní Bečva 
Radek Valentík, nar. 8.3.1987, Dolní Bečva 338, 756 55  Dolní Bečva 
Petra Valentíková, nar. 26.4.1980, Dolní Bečva 338, 756 55  Dolní Bečva 
Barbora Vaňková, nar. 6.7.1983, Kulturní 1768, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 
Jan Vojkůvka, adresa neznámá 
Barbora Vojkůvková, adresa neznámá 
Altra, a.s., Poděbradova 3213/63b, 702 00  Ostrava 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové 
SINGULÁR v.o.s., Dolní Bečva 340, 756 55  Dolní Bečva 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 11.8.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona dne 19.8.2021 oznámil 
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a v souladu s § 36 odst. 3 
správního řádu, byla účastníkům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Současně podle 
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou 
mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Účastníkům řízení Janu Solanskému, Barboře Vojkůvkové, Janu Vojkůvkovi, Martinu Maléřovi, Jiřímu 
Maléřovi, Janu Maléřovi a Radku Bilovi, kterým se buď dlouhodobě nedaří doručovat, nebo úřadu není 
znám pobyt a bližší údaje pro identifikaci, nebo zemřeli a úřadu nejsou známi právní nástupci, byl 
usnesením ustanoven společný opatrovník pan Josef Solanský, kterého jako člena statutárního orgánu a 
odpovědného zástupce SINGULÁR v.o.s. (jako spoluvlastníka stavbou dotčených pozemků) správní 
orgán považuje za nejvhodnějšího opatrovníka. 

Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona, který 
stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou 
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního 
předpisu a dle ust. § 159 stavebního zákona, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace. 

Žadatel k žádosti připojil projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Projektová dokumentace 
je úplná a je zpracována autorizovaným inženýrem pro projektování dopravních staveb Ing. Bronislavem 
Bonczekem, ČKAIT 3000011. Jedná se o stavební úpravu a rozšíření stávající místní komunikace včetně 
odvodnění, která neovlivní kvalitu prostředí. Předložená společná dokumentace je úplná, přehledná a jsou 
v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu 
a významu stavby, jejímu umístění stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 
prostředí a době trvání stavby. 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pozemek 
je vymezen tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, 
umožňuje využití pro navrhovaný účel. Splnění požadavků na vymezení stavebního pozemku, požadavků 
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavků zvláštních předpisů je doloženo 
v dokumentaci pro společné povolení.  

Stavba je navržena v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a splňuje obecné technické požadavky na stavby. Splňuje požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb – 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání, včetně podmínek pro 
bezbariérové užívání stavby, jak je doloženo v projektové dokumentaci. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního 
zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil stavební 
záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy.  
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Orgán územního plánování přezkoumal předložený záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona 
z hlediska souladu s PÚR ČR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 
územního plánování a posoudil jej jako přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanovisko orgánu ÚP je 
součástí koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

MěÚ Rožnov odb. ŽPV jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal předložený 
záměr a vydal stanovisko k jeho povolení speciálním stavebním úřadem v rámci souboru staveb. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Podklady rozhodnutí: 

- Projektová dokumentace vypracovaná oprávněnou osobou, 
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků dle ustanovení § 184a stavebního zákona, 
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Rožnov odb. ŽPV č.j. MěÚ-RpR/063963/2021 ze dne 

28.7.2021, 
- Závazné stanovisko MěÚ Rožnov odb. ŽPV č.j. MěÚ-RpR/069024/2021 ze dne 18.8.2021, 
- Vyjádření MěÚ Rožnov odb. ŽPV č.j. MěÚ-RpR/063049/2021 ze dne 23.7.2021, 
- Vyjádření Lesy ČR s.p. č.j. LCR942/117593/2021 ze dne 23.7.2021, 
- Sdělení AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy, č.j. 02606/BE/2021 ze dne 4.8.2021, 
- Závazné stanovisko HZS ZK č.j. HSZL-3176-2/VS-2021 ze dne 19.7.2021, 
- Závazné stanovisko KHS ZK č.j. KHSZL/19780/2021/2.5/HOK/VS/URB-02 ze dne 12.7.2021, 
- Stanovisko DI PČR Vsetín č.j. KRPZ-76506-1/ČJ-2021-151506 ze dne 31.7.2021, 
- Stanovisko DI PČR Vsetín č.j. KRPZ-76506-2/ČJ-2021-151506 ze dne 31.7.2021, 
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001117206287 ze dne 1.7.2021,  
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101536319 ze dne 27.5.2021,  
- Stanovisko GasNet Služby s.r.o. zn. 5002414705 ze dne 12.7.2021, 
- Vyjádření VaK Vsetín a.s. č. 1874/2021 ze dne 26.7.2021, 
- Vyjádření CETIN a.s., č.j. 714675/21 ze dne 1.7.2021. 

Stavební úřad nevydával souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ke stavebnímu povolení 
speciálního stavebního úřadu, protože je vydáno společné povolení stavby speciálním stavebním úřadem. 

Stavební úřad zahrnul podmínky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení: 

Účastníci řízení byli stanoveni v souladu s § 94k, a to Obec Dolní Bečva jako žadatel, jako vlastník 
stavbou dotčených pozemků a současně jako obec na jejímž území má být záměr uskutečněn, Radek Bil, 
Jan Maléř, Jiří Maléř, Martin Maléř, Jan Vojkůvka, Barbora Vojkůvková a Jan Solanský jako vlastníci 
stavbou dotčených pozemků zastoupeni opatrovníkem Josefem Solanským, Zbyněk Bolcek, Zdeněk 
Divín, Michaela Divínová, Zdeňka Divínová, Oldřiška Jurečková, Stanislav Jurek, Karel Koleček, 
František Macurek, Vít Macháček, Pavel Maléř, Mgr. Zdeněk Maléř, Kristýna Maléřová, Ing. Petr Mika, 
Jaroslava Ostřanská, Aleš Ostřanský, Rudolf Punčochář, Marie Punčochářová, JUDr. Drahomír Růčka, 
Kateřina Trlidová, Ing. Ján Tutko, Radek Valentík, Petra Valentíková, Barbora Vaňková, Altra, a.s., Lesy 
České republiky, s.p. a SINGULÁR v.o.s. jako vlastníci stavbou dotčených pozemků a dále osoby s 
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 15, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 33, 
35/1, 38, 39, 40, 44, 45, 356/1, 356/2, 356/3, 373, 417, 496, 521, 648, 650, 741, 768, 916, 940, 947, 988, 
1100, 1173, 1186, 1528, 1529, parc. č. 96/1, 123/1, 123/2, 124, 125/2, 125/3, 126/2, 130/4, 130/33, 
130/43, 131, 134, 135/1, 135/7, 135/8, 137, 138, 139, 140/4, 144, 145/2, 145/3, 148, 155/1, 155/2, 156, 
157/5, 157/6, 158/1, 158/2, 161/4, 161/6, 168, 172/1, 172/2, 173, 177/4, 178/1, 179/4, 180/3, 181, 190, 
2635/4, 2635/9, 2639/4, 2639/6, 2716/18, 2750/1, 2750/2, 2825 v katastrálním území Dolní Bečva, osoby 
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Dolní Bečva č.p. 21, č.p. 23, č.p. 665, 
č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 34, č.p. 38, č.p. 158, č.p. 40, č.p. 299, č.p. 42, č.p. 243, č.p. 79, č.p. 241, č.p. 
275, č.p. 377, č.p. 368, č.p. 367, č.p. 36, č.p. 590, č.p. 544, č.p. 543, č.p. 25, č.p. 569, č.p. 561, č.p. 429 a 
č.p. 606 a dále CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o. a Vodovody a kanalizace Vsetín, 
a.s. jako vlastníci stavbou dotčené veřejné technické infrastruktury. 
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Vlastnická ani jiná práva dalších osob, zejména vlastníků vzdálenějších pozemků a staveb na nich, 
nebudou umístěním a prováděním stavby ani jejím budoucím užíváním přímo dotčena.  
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH KÚ 
Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 
záměru. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 
stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
  
      Jitka Melichaříková 
samostatná odborná referentka   
odboru životního prostředí a výstavby 
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Obec tuto písemnost musí vyvěsit po dobu 15 dnů i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je 
osvobozen. 
 
 
Obdrží: 

účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. a) – d) (dodejky - jednotlivě): 

Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
Josef Solanský, Dolní Bečva č.p. 70, 756 55  Dolní Bečva 
Zbyněk Bolcek, IDDS: gwyipvz 
Zdeněk Divín, Dolní Bečva č.p. 298, 756 55  Dolní Bečva 
Michaela Divínová, Horská č.p. 1734, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Zdeňka Divínová, Dolní Bečva č.p. 298, 756 55  Dolní Bečva 
Oldřiška Jurečková, Dolní Bečva č.p. 389, 756 55  Dolní Bečva 
Stanislav Jurek, Dolní Bečva č.p. 40, 756 55  Dolní Bečva 
Karel Koleček, Horní Bečva č.p. 741, 756 57  Horní Bečva 
František Macurek, Frenštátská č.p. 410, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Vít Macháček, Dolní Bečva č.p. 14, 756 55  Dolní Bečva 
Pavel Maléř, Dolní Bečva č.p. 558, 756 55  Dolní Bečva 
Mgr. Zdeněk Maléř, Dolní Bečva č.p. 596, 756 55  Dolní Bečva 
Ing. Petr Mika, Dolní Bečva č.p. 23, 756 55  Dolní Bečva 
Jaroslava Ostřanská, Dolní Bečva č.p. 569, 756 55  Dolní Bečva 
Aleš Ostřanský, Dolní Bečva č.p. 29, 756 55  Dolní Bečva 
Rudolf Punčochář, Dolní Bečva č.p. 26, 756 55  Dolní Bečva 
Marie Punčochářová, Dolní Bečva č.p. 26, 756 55  Dolní Bečva 
JUDr. Drahomír Růčka, Máchova č.p. 187, 550 01  Broumov 1 
Kateřina Trlidová, Jiřího Herolda č.p. 1559/10, Bělský Les, 700 30  Ostrava 30 
Ing. Ján Tutko, Dolní Bečva č.p. 623, 756 55  Dolní Bečva 
Radek Valentík, Dolní Bečva č.p. 338, 756 55  Dolní Bečva 
Petra Valentíková, Dolní Bečva č.p. 338, 756 55  Dolní Bečva 
Barbora Vaňková, Kulturní č.p. 1768, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 
Altra, a.s., IDDS: wfecred 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
SINGULÁR v.o.s., IDDS: kuc2gtx 

 
účastníci společného územního a stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) (veřejnou vyhláškou): 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k 



Č.j. MěÚ-RpR/083688/2021 str. 9 

 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 15, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 33, 35/1, 38, 39, 40, 44, 45, 356/1, 356/2, 356/3, 373, 417, 496, 521, 
648, 650, 741, 768, 916, 940, 947, 988, 1100, 1173, 1186, 1528, 1529, parc. č. 96/1, 123/1, 123/2, 
124, 125/2, 125/3, 126/2, 130/4, 130/33, 130/43, 131, 134, 135/1, 135/7, 135/8, 137, 138, 139, 140/4, 
144, 145/2, 145/3, 148, 155/1, 155/2, 156, 157/5, 157/6, 158/1, 158/2, 161/4, 161/6, 168, 172/1, 172/2, 
173, 177/4, 178/1, 179/4, 180/3, 181, 190, 2635/4, 2635/9, 2639/4, 2639/6, 2716/18, 2750/1, 2750/2, 
2825 v katastrálním území Dolní Bečva 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dolní Bečva č.p. 21, č.p. 23, č.p. 665, č.p. 29, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 34, č.p. 38, č.p. 158, č.p. 40, č.p. 
299, č.p. 42, č.p. 243, č.p. 79, č.p. 241, č.p. 275, č.p. 377, č.p. 368, č.p. 367, č.p. 36, č.p. 590, č.p. 544, 
č.p. 543, č.p. 25, č.p. 569, č.p. 561, č.p. 429 a č.p. 606 

 
dotčené správní úřady (jednotlivě): 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát - 
úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w 
MěÚ Rožnov p.R., Odbor životního prostředí a výstavby - ŽP, Letenská č.p. 1918, 756 61  Rožnov pod 
Radhoštěm 1 
OÚ Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
  
 
Úřadům k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (jednotlivě): 
Město Rožnov pod Radhoštěm, odbor finanční, Masarykovo náměstí č.p. 128, 756 61  Rožnov p. R. 
Obec Dolní Bečva, IDDS: rnsbj6f 
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